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Ehe-, Familien- und  
Partnerschaftsberatung  
Karlsruhe e.V.

 

Size zaman ayırıyoruz 

Türkisch

Maddi açıdan kậr amacı olmayan bir 
dernek statüsündeyiz.

Üyelerimizi web sitemizde bulabilirsi-
niz.

Protestan ve katolik kiliseleri,  
Karlsruhe şehir ve ilçe belediyeleri vb 
tarafından maddi destek almaktayız.

Seans ücretinizi gelirinize ve hayat 
şartlarınıza bağlı olarak belirlemek-
teyiz.

Gelir düzeyiniz yetersiz de olsa danış-
ma hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

Banka hesabı:
Sparkasse Karlsruhe
IBAN DE 93 6605 0101 0009 2254 26 
BIC KARSDE66

Sekreterliğimizin çalışma saatleri:
Pazartesi-Cuma 
9.00- 12.00
Salı, Çarşamba, Perşembe 
14.00-17.00.

Tel. 0721 84 22 88
Fax 0721 85 60 51
info@eheberatung-karlsruhe.de

Ehe-, Familien- und  
Partnerschaftsberatung Karlsruhe e.V.
Nelkenstr. 17
76135 Karlsruhe

Bizi Karlsruhe şehrinin Weststadt 
semtinde bulabilirsiniz:
Tramvay ile
(Tramvay numaraları: S1, S2, S5, 
S11, 2, 6)
Durak: Yorckstraße.
 
Araba ile
Gutenbergplatz’ta ücretsiz parketmek 
mümkündür 
(Salı ve Perşembe günleri saat 14 
sonrası).



• Hayatınızda bir kırılma ya da beklen-
medik bir değişiklik mi yaşadınız? 

• Bazı konular kişisel olarak sizi, ilişki-
nizi ya da ailenizi olumsuz yönde mi 
etkiliyor?

• Tartışmalarınız şiddetleniyor, yanlış 
anlaşılmalarınız artıyor mu? Suskun-
luk yaşıyor musunuz? 

• Partnerinizle birbirinizden uzaklaşıyor 
musunuz? 

• Mutluluğa ulaşmak için yeni yollar mı 
arıyorsunuz?

Sizlere birkaç dilde danışmanlık hizmeti 
sunuyoruz: Türkçe, Almanca, İngilizce, 
Fransızca, Lüksemburgca, Rusça ve  
İspanyolca.

Duyma engelli olan kişiler DGS ve LBG 
ile psikolojik destek alabilirler  
(Almanca).

Vatandaşlık, din, siyasi görüş ve cinsel 
yönelim ayırt etmeksizin herkese danış-
manlık hizmeti sunuyoruz. 

Sir tutma yükümlülüğümüz vardır.

Biz Evlilik, Aile ve Çift Danışmanlığı  
(Diploma veya Master) veya buna  
benzeri bir eğitimi görmüş kişilerden 
oluşan bir ekibiz. 

Sizlerle birlikte yeni perspektiflere 
ulaşmak için yola çıkmak istiyoruz.

Yanımızda eğitimimizi, tecrubemizi ve 
uzmanlığımızı getiriyoruz.

Hangi yollardan gidip hangi konulara 
bakacağımızı sizler belirliyorsunuz.

Sizleri şu alanlarda desteklemekten 
memnun olacağız:

• Bireysel danışmanlık

• Çift danışmanlığı

• Aile danışmanlığı

• Ayrılık ve boşanma danışmanlığı

• Mediation (arabuluculuk)  
(Ingilizce ve Almanca dilinde)

• Gruplar (genelde Almanca dilinde)

• Seminerler ve Workshoplar/ 
atelye calışmaları  
(genelde Almanca dilinde)

• Sunumlar  
(genede Almanca dilinde)

www.eheberatung-karlsruhe.de

Web sitemizde „diğer diller“  
menüsü altında veya bu  
butona tıklayarak daha bir çok bilgiye 
ulaşabilirsiniz 

Randevu almak için bize sekreterliği-
mizin çalışma saatlerinde ulaşabilirsi-
niz. Sekreterlerimiz Ingilizce ve  
Almanca konuşurlar.

Veya web sitemizteki çok dilli iletişim 
formunu kullanabilirsiniz.

İlk görüşme danışmanınızla tanışma 
görüşmesidir.

Bu görüşmenin sonunda beraberce 
danışma hizmetinin devam edip et-
meyeceğine karar verirsiniz.


